Sairaalassa olevien hartaushetkien palvelukuvaukset
Rukoushetki sairaan luona
Palvelun tarkoitus
Rukoushetkessä vakuutetaan Jumalan läsnäoloa kaikissa elämän vaiheissa ja rukoillaan Jumalan
kannattelua sairauden keskellä.
Palvelun kohderyhmä
Rukoushetkeen osallistuvat potilas ja hänen läheisensä sekä mahdollisesti terveydenhuollon
yksikön henkilökuntaa.
Palvelun sisältö
Rukoushetki voidaan pitää potilaan itsensä tai omaisten pyynnöstä osastolla potilaan vuoteen
ääressä tai mikäli potilasta voidaan liikuttaa, jossain rauhallisessa paikassa. Rukoushetken
sisältönä on sairaan toivon ja uskon vahvistaminen, hänen siunaamisensa panemalla kädet hänen
päänsä päälle ja synninpäästön julistaminen.
Palvelun hyödyt
Potilas ja hänen läheisensä saavat toivoa elämään sairauden keskellä. Heidän luottamuksensa
tulevaisuuden suhteen vahvistuu ja turvallisuudentunteensa lisääntyy.
Resurssit
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaksi sairaalasielunhoitajaa vastaavat pääsääntöisesti
vastuullaan olevan terveydenhuollon yksikön rukoushetkistä. Heidän tukenaan voivat toimia
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan muut työntekijät.
Laatukriteerit ja laadunarviointi
Rukoushetken johtaa sairaalasielunhoitaja, seurakunnan pappi, muu seurakunnan työntekijä,
henkilökuntaan kuuluva tai joku potilaan läheisistä. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa kerätään
kohtaamisen laatua arvioivaa palautetta ja sitä arvioidaan säännöllisesti.
Palvelun hinta
Palvelu on maksuton.
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Rukoushetki kuolevan luona
Palvelun tarkoitus
Rukoushetkessä vakuutetaan Jumalan läsnäoloa kaikkina elämän hetkinä ja rukoillaan Jumalan
turvaa kuoleman hetkellä sekä apua omaisille.
Palvelun kohderyhmä
Rukoushetkeen osallistuvat potilas ja hänen läheisensä sekä mahdollisesti terveydenhuollon
yksikön henkilökuntaa.
Palvelun sisältö
Rukoushetki voidaan pitää potilaan itsensä tai omaisten pyynnöstä osastolla potilaan vuoteen
ääressä tai mikäli potilasta voidaan liikuttaa, jossain rauhallisessa paikassa. Rukoushetkessä
tärkeää on rauhallinen läsnäolo, kuolevan potilaan ja omaisten kuunteleminen. Kaavaa voidaan
soveltaa omaisten toiveiden ja potilaan voinnin mukaisesti. Omaisia tulisi rohkaista puhumaan ja
laulamaan potilaalle, vaikka hän olisi tajuton.
Palvelun hyödyt
Kuolevan potilas saa lohdutusta. Häntä rohkaistaan turvautumaan Jumalaan kuoleman hetkellä.
Läheiset saavat tukea luopumisen hetkeen.
Resurssit
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaksi sairaalasielunhoitajaa vastaavat pääsääntöisesti
vastuullaan olevan terveydenhuollon yksikön rukoushetkistä. Heidän tukenaan voivat toimia
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan muut työntekijät.
Laatukriteerit ja laadunarviointi
Rukoushetken johtaa sairaalasielunhoitaja, seurakunnan pappi, muu seurakunnan työntekijä,
henkilökuntaan kuuluva tai joku potilaan läheisistä. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa kerätään
kohtaamisen laatua arvioivaa palautetta ja sitä arvioidaan säännöllisesti.
Palvelun hinta
Palvelu on maksuton.
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Öljyllä voitelu
Palvelun tarkoitus
Sairaan voiteleminen öljyllä on vanha kirkollinen perinne, jonka juuret ovat Raamatussa (Jaak.
5:14–15) ja varhaiskirkon elämässä. Voiteleminen tulee kyseeseen erityisesti niissä tilanteissa,
joissa seurakunnan jäsen ei enää kykene vastaanottamaan pyhää ehtoollista.
Palvelun kohderyhmä
Öljyllä voiteluun osallistuvat potilas itse ja hänen läheisensä sekä mahdollisesti henkilökuntaa.
Sairas voidaan siunata joko kättenpäällepanemisella tai öljyllä voitelemisella.
Palvelun sisältö
Öljyllä voitelu voidaan tehdä potilaan itsensä tai omaisten pyynnöstä osastolla potilaan vuoteen
ääressä tai mikäli potilasta voidaan liikuttaa, jossain rauhallisessa paikassa. Öljyllä voitelun
sisältönä on sairaan toivon ja uskon vahvistaminen. Toimitus voidaan järjestää omaisten
pyynnöstä silloinkin, kun potilas on tajuton. Toimituksen voi pitää pappi, muu seurakunnan
työntekijä tai seurakuntalainen, myös hoitaja. Voiteluun käytetään esimerkiksi tavallista ruokaöljyä
tai oliiviöljyä. Peukalo kastetaan öljyyn ja sillä piirretään ristinmerkki potilaan otsaan.
Palvelun hyödyt
Öljyllä voitelu merkitsee rukousta sairaan puolesta tai hänen kanssaan sekä siunaamista. Öljyllä
voitelu tukee sairasta henkisesti.
Resurssit
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaksi sairaalasielunhoitaja vastaavat pääsääntöisesti
vastuullaan olevan terveydenhuollon yksikön rukoushetkistä. Heidän tukenaan voivat toimia
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan muut työntekijät.
Laatukriteerit ja laadunarviointi
Öljyllä voitelun suorittaa sairaalasielunhoitaja, seurakunnan pappi, muu seurakunnan työntekijä,
henkilökuntaan kuuluva tai joku potilaan läheisistä. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa kerätään
kohtaamisen laatua arvioivaa palautetta ja sitä arvioidaan säännöllisesti.
Palvelun hinta
Palvelu on maksuton.
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Saattohartaus
Palvelun tarkoitus
Saattohartaus on rukoushetki, joka toimitetaan kuoleman tapahduttua.
Palvelun kohderyhmä
Saattohartauteen osallistuvat tavallisesti vainajan läheiset sekä mahdollisesti terveydenhuollon
yksikön henkilökuntaa.
Palvelun sisältö
Saattohartauden voi johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan kuuluva tai joku
vainajan läheisistä. Hartauden toteutuksessa on vaihtelua paikallisista tavoista ja omaisten
toivomuksista riippuen. Saattohartaudessa on mahdollisuus sanoa jäähyväiset vainajalle ja rukoilla
voimaa surun kanssa selviämiseen. Saattohartaus koostuu musiikista, rukouksesta ja mahdollisista
muistosanoista.
Palvelun hyödyt
Läheisen kuolema pysäyttää, hämmentää ja saa ihmisen etsimään lohdutusta. Kuolema herättää
usein myös Jumalakaipuun. Saattohartaudessa on mahdollisuus hiljentyä, pyytää voimia
menetyksestä selviämiseen, kokea yhteyttä läheisten kanssa, jakaa surua ja saada lohdutusta.
Resurssit
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaksi sairaalasielunhoitajaa vastaavat pääsääntöisesti
vastuullaan olevan terveydenhuollon yksikön hartaustoiminnasta. Heidän tukenaan voivat toimia
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan muut työntekijät.
Laatukriteerit ja laadunarviointi
Saattohartauden johtaa pääsääntöisesti pappi tai muu seurakunnan työntekijä, joka on saanut
koulutuksen tehtävään. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa kerätään kohtaamisen laatua
arvioivaa palautetta ja sitä arvioidaan säännöllisesti.
Palvelun hinta
Palvelu on maksuton.
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